Всесвітній
день
надання
першої медичної допомоги.
Тренінг
«Перша
медична
допомога» для спеціалістів
Центру

У Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення до Всесвітнього дня надання першої
медичної допомоги (12 вересня 2015 р.) був проведений тренінг
«Перша медична допомога» для спеціалістів Центру. Заняття
провів медик та консультант з парамедицини Сергій Гавриленко.
Спеціалісти Центру високо оцінили його професіоналізм, цікаву
подачу та доступність матеріалу.

На тренінгу було розглянуто надання першої допомоги згідно
світових стандартів та алгоритму дії, що застосовується в усіх
країнах Європи та Північної Америки. Найкритичнішими питаннями
були – допомога при критичних кровотечах, перекритті дихальних
шляхів, травмах грудної клітки. Також розглядалися питання
допомоги при шоку, тактика встановлення контакту з
потерпілими, збереження
індивідуальної аптечки.
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Пан Сергій також подарував спеціалістам Центру авторську
розробку – методичку «Сучасна парамедицина в Україні».
Особливостями цього видання є орієнтованість на загальні
принципи медичної допомоги без прив’язки до конкретних
засобів.

Відштовхуючись від ідеї адаптації курсів тактичної медицини
країн НАТО, розробники створили оригінальний інтелектуальний
продукт, що дозволить стандартизувати курси тактичної
медицини, медицини катастроф, екстреної медицини, медицини
цивільної оборони тощо. Докладніше – на сайті «Медицина
виживання».

З вірою в серці

Інглятівська
Ольга Остапівна та Бондар Таїса Григорівна, жителі м. Боярки,
мої давні хороші знайомі, друзі Центру, члени громадської
організації «Боярська міська організація ветеранів війни,
праці та збройних сил» ( керівник Хоменко Л.Л.), активні
квартальні міста Боярка. До речі, не всі погоджуються на цю
неоплачувану, відповідальну посаду, а вони працюють уже давно
і дбають про порядок у місті, про допомогу незахищеним верстам
населення, про свята для ветеранів війни. Стараються допомогти
у всьому і всім, хто потребує допомоги. А самі вже мають і
онуків, і правнуків, які теж не залишаються без їхньої уваги.
Крокують у ногу з часом, і з подіями. Ніколи не думали, що
вони, діти війни, знову будуть переживати такі страшні воєнні
часи.
Почалося все ще з Майдану. Ольга Остапівна Інглятівська та
Таїса Григорівна Бондар брали посильну участь у допомозі
людям, які там перебували вдень і вночі. Вони пошили з теплих
ковдр хлопцям жилети, зібрали теплий одяг, кілька кожухів,
пальт, рукавиці – і все це відвезли на Майдан, бо були дуже
холодні дні й ночі і боліло серце у жінок за тих молодих
хлопців, які стояли на Майдані. А потім нові події – війна на

Сході. І знову вони кидаються на допомогу . Організовують бояр
чан. Разом із жителями міста збирають одяг, продукти, в’яжуть
шкарпетки, плетуть маскувальні сітки, купляють цигарки – і все
це машинами відправляється на Схід.
На одному із засідань Боярського осередку «Жіноча громада» (
Ольга Остапівна і Таїса Григорівна є членами і цього осередку)
вирішили спробувати шити нижню білизну військовим. Знайшли
спочатку необхідний матеріал вдома, зшили невелику кількість і
передали хлопцям через волонтера, помічника народного депутата
Лавріненко Л.С. Після цього вже не зупиняються. І знову їм
допомагають небайдужі люди. Приносять тканину, нитки, резинку.
Чоловіки щиро дякують цим жіночкам, замовляють ще. Крім цього,
на прохання військових, Бондар Т.Г. та Інглятівська О.О. шиють
українські прапори і передають у частини. На сьогоднішній день
вони пошили 17 великих і 10 маленьких прапорів, а нижню
білизну вже й перестали рахувати, бо цифра перейшла за межі
300.
« Робимо це на благо України, хочемо, щоб швидше закінчилась
війна, щоб не вбивали цих молодих хлопчиків, щоб чоловіки були
поряд із своїми сім’ями. Встаємо – молимось і лягаємо –
молимось. Так душа болить за український народ, що сльози очі
заливають», – так вони мені сказали з сумом у голосі, з
сльозами на очах, але з вірою у серці. І попросили, щоб я
передала всім, кого знаю, про тканину, яка їм потрібна для
шиття, бо вони знову сядуть за швейні машинки, неустанно
будуть працювати і вірити в перемогу.

Вшанування

пам’яті

жертв

другої світової війни

Директор
Києво-Святошинського ЦСПР взяла участь в урочистій церемонії,
присвяченій Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв другої
світової війни. «Війна ніколи не закінчується війною. Вона
завжди закінчується миром», – наголосив перший заступник
міського голови Валерій Скочко під час урочистостей з нагоди
Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни
в Україні
У районному заході 22 червня взяли участь також радник голови
Києво-Святошинської райдержадміністрації Михайло Лєзнік,
голова Боярської міської організації ветеранів Лідія Хоменко,
голова районної ради ветеранів Анатолій Пастовенський,
представники ветеранських організацій та учасники АТО.
Урочиста хода до обеліску Слави завершилась покладанням квітів
та хвилиною мовчання.

Громадська організація «Центр
розвитку громад» стала однією
з
переможниць
Конкурсу
соціальних проектів-2015
Щасливі повідомити, що громадська організація «Центр розвитку
громад» стала однією з переможниць Конкурсу соціальних
проектів-2015, вигравши з проектом «Боярка-анонс: створення
сайту анонсів подій м.Боярка» (організатори конкурсу – ГО
«Молодь Боярки» за підтримки міської організації «Блок Петра
Порошенка «Солідарність»).
Спільно зі своїми партнерами – Києво-Святошинським центром
соціально-психологічної реабілітації населення та ініціативною
групою «Контактер» – учасники проекту мають на меті розробку
сайту, котрий допоможе жителям Боярки орієнтуватися в
соціокультурному просторі міста.
Виконавці проекту:
ГО «Центр розвитку громад» (керівник проекту, автор ідеї
та наступний супровід сайту в якості головного редактора
– Марія Кириленко).
Києво-Святошинський
центр
соціально-психологічної
реабілітації населення (Доменне ім’я та хостинг. Вебдизайн та постійний технічний супровід сайту – Станіслав
Яценко).
Ініціативна група «Контактер» (Арсеній Гужва –
програмування та наступний апгрейд).

На фото: керівник ГО «Молодь Боярки» Олександр Зарубін вручає
сертифікат переможця Марії Кириленко, авторці проекту «Бояркаанонс».
Докладніше про проект «Боярка-анонс».
Мета проекту:
Об’єднати
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та

змістовного здорового дозвілля шляхом створення Інтернетресурсу, котрий надавав би їм інформацію про події
соціокультурної сфери та координував би їх діяльність.
Актуальність проекту:
Активність боярчан останнім часом значно зросла, в Боярці
відбувається все більше громадських та волонтерських заходів,
екскурсій, акцій з благоустрою, культурних подій. Склалася
ситуація, за якої 1) Організатори призначають заходи на один і
той самий час (або з недостатньою різницею в часі), бо не
поінформовані про інші події в місті. 2) Боярчани пропускають
цікаві і важливі для них події. 3) Жителі Боряки не знають, як

змістовно провести вихідні дні 4) Батьки маленьких дітей не
знають, яким чином цікаво та змістовно організувати дозвілля
своїх дітей. Невдоволення цією ситуацією висловлювали,
зокрема, члени групи «Боярське земляцтво» в соціальній мережі
Фейсбук.
Завдання проекту:
Допомогти організаторам обирати оптимальний час
проведення заходів (щоб різні події не призначалися на
один і той самий час).
Надати боярчанам та гостям міста інформацію, де можна
відпочити (фестивалі, концерти, вистави, свята, народні
гуляння), куди повести дитину з розвивальною метою
(майстер-класи, конкурси, змагання), до якої корисної
справи долучитися (волонтерські заходи, благоустрій,
клуби, групи підтримки), які заходи із здорового способу
життя обрати (туристичні зльоти, екскурсії, прогулянки
на природу, велопробіги, спортивні змагання) тощо.
Результати проекту:
У результаті здійснення проекту в місті Боярка з’явиться
зручний та сучасний сайт, котрий дозволить координувати між
собою призначення важливих загальноміських заходів – зборів,
круглих столів, громадських слухань, практичних семінарів та
інших навчальних заходів, екскурсій, концертів, конкурсів та
інших мистецьких подій, засідань клубів і будь-яких інших
місцевих ініціатив, що мають стосунок до громадського та
культурного життя міста. Організатори заходів зможуть
координувати між собою проведення подій. А пересічні боярчани
зможуть обирати, куди піти вихідного дня і до якої громадської
ініціативи приєднатися. Наявність додатку, що дозволятиме
заходити на сайт із смартфонів, дозволить зробити користування
сайтом «Анонс. Боярка» зручним і мобільним. Назавжди відійде в
минуле ситуація, за якої а) на один і той же час
призначатимуться важливі заходи і б) жителі міста не
знатимуть, куди піти у вихідний день. Користь від цього

проекту отримають всі жителі міста Боярка.

Відбувся публічний
соціальних проектів

захист

4 квітня в
Києво-Святошинському центрі реабілітації населення відбувся 2й етап Конкурсу соціальних проектів-2015, котрий провела в
нашому місті Громадська організація «Молодь Боярки» за
підтримки Боярської міської організації політичної партії
«Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Відбувся публічний
захист 8-ми проектів, котрі шляхом рейтингового голосування
було відібрано до 2-го туру.
Переможців визначила компетентна конкурсна комісія в
наступному складі: Олександр Зарубін (голова ГО «Молодь
Боярки»), Валерій Шульга (представник Блоку Петра Порошенка
«Солідарність») та відомі боярські активісти В’ячеслав Сенчук,

Наталія Серватович, Олена Старкова, Ігор Коцар.

По 7 тисяч гривень отримали наступні проекти:
«Боярка-Анонс: створення сайту анонсів подій м.Боярка» (ГО
«Центр розвитку громад» спільно з Центром реабілітації
населення, керівник проекту – Марія Кириленко)
«Соціальний ролик: створення низки відеосюжетів,

які

у

позитивному світлі відображають усе найкраще і найдостойніше у
житті і громаді міста Боярка» (ІГ «Студія Драйвер», керівник
проекту – Микола Кротенко (Шошанні)
«Вуличні гімнасти: створення спортивного майданчику» (ГО «Нове
покоління молоді України», керівник проекту – Іван Мадулу)
«Спорт для всіх: встановлення спортивного тренажера на
прибудинковій території» (ГО «Спортивна громада», керівник
проекту – Володимир Сафонов)
І ще 2 тисячі грн. отримав проект «Малий герб: розробка малого
герба міста Боярка» (ІГ «Контактер», керівник проекту –
Арсеній Гужва)

Прекрасні
молодіжні проекти «Українська героїка: курс національно
патріотичного виховання та військово-патріотична польова гра»
(ГО «Рада волонтерів», керівник проекту – Денис Губашов) та
«Шалена Боярка: проведення конкурсу зі стріт-арту на
патріотичну тематику» (ГО «Рада волонтерів», керівник проекту
– Анастасія Хоменко) хоча й не отримали фінансування в рамках
Конкурсу проектів, але заручилися підтримкою ГО «Молодь
Боярки» та особисто голови організації Олександра Зарубіна.
Проектом «Чарівна метафора: створення групи психологічної
підтримки із застосуванням методики метафоричних карт» (ГО
«Центр розвитку громад», керівник проекту – Надія Величко)
зацікавилася підприємець, власниця соціального магазину
«Крихітка» і член конкурсної комісії Наталія Серватович, котра
обіцяла розглянути можливість спонсорської підтримки цього
проекту.
Але… Без підтримки, на жаль, залишилася ціла низка дуже
цікавих і корисних проектів. Закликаємо представників
Боярської міської ради і боярських підприємців звернути увагу
на ці непересічні громадські ініціативи, котрі чекають на вашу

підтримку:
«Безпечне майбутнє : профілактика ВІЛ/СНІДу, вірусних
гепатитів В,С та наркоманії серед підростаючого покоління» (ГО
«Конвіктус Украина», керівник проекту – Олександр Волонтир)
«Героям слава! збір інформації про наших земляків – учасників
Майдану, АТО та волонтерів» (ГО «Жіноча громада», керівник
проекту – Ангеліна Лахтадир)
«Маленькі туристи: придбання дитячого туристичного
спорядження» (Боярський туристичний клуб «Іскра», керівник
проекту – Юлія Апостолова)
«Утилізація батарейок: організація збору та вивезення
відпрацьованих елементів живлення» (ІГ «Щасливе довкілля»,
керівник проекту – Тетяна Чіркова)
«Шкільний портфель: допомога багатодітним сім’ям у підготовці
дітей до школи шляхом закупівлі шкільних портфелів» (ГО
«Асоціація багатодітних родин «Велика сім’я», керівник проекту
– Сергій Чуткий)
«Зелений скарб: створення в парку ім. Т.Г. Шевченка дитячої
зони» (ІГ «СКАРБ», керівник проекту – Віталій Юрченко)
«Шаховий турнір: закупка медалей і призів для шахового
турніру» (ІГ «Шаховий клуб «Еліт-Інтелект», керівник проекту –
Євгеній Островський)

